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Cardiomin, prawidłowe ciśnienie krwi, 60 kapsułek
 

Cena: 35,98 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

HOLBEX

Opis produktu
 

Cardiomin - 60 kapsułek

PRAWIDŁOWE CIŚNIENIE KRWI

Cardiomin® to złożony preparat, który zawiera specjalną kompozycję potasu, magnezu witaminy B6 i koenzymu Q10. Składniki te
korzystnie działają na serce (magnez), mięśnie (magnez, potas) i układ krążenia (potas).

Wskazania:

Preparat jest przeznaczony dla osób dorosłych chcących uzupełnić potas, magnez, witaminę B6 i koenzym Q10 w diecie.

Właściwości składników:

Magnez - korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśnia sercowego oraz utrzymuje równowagę elektrolitową.

Potas - pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi oraz kompleksowo, współdziałając z magnezem i witaminą B6, przyczynia
się do odpowiedniego funkcjonowania układu nerwowego.

Potas - występuje w postaci dobrze przyswajalnej organicznej soli - cytrynian potasu.

Cytrynian potasu - nie wykazuje działania drażniącego na układ pokarmowy w przeciwieństwie do chlorku potasu.

Witamina B6 - wraz z magnezem przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia.
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Koenzym Q10 - jest składnikiem wpływającym na ograniczenie stresu oksydacyjnego w organizmie, w tym - w naczyniach
krwionośnych.

Sposób użycia

Dorośli: 2 kapsułki dziennie, podczas posiłku.

Składniki aktywne zawarte w 2 kapsułkach:

Potas - 400 mg, 20%*

Magnez - 100 mg, 27%*

Witamina B6 - 4 mg, 286%*

Koenzym Q10 - 30 mg

Skład:

Cytrynian potasu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, kapsułka: żelatyna wieprzowo-wołowa; koenzym Q10; substancja
przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; chlorowodorek pirodyksyny.

Ważne:

Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety i zdrowego trybu życia.

Preparat należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

Chronić przed wilgocią.

Przed zastosowaniem produktu sugerujemy zapoznanie się z dokładnymi informacjami podanymi na opakowaniu lub załączonej
ulotce.

Producent: NUTROPHARMA Sp. z o.o., ul. Jedności 10a, 05-506 Lesznowola
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